Referat - ERFA-møde for kommunerne i region Midt- og Nordjylland
den 7. marts 2013 i Viborg Kommune

Program:
Kl. 09.30 – 09.50 Ankomst og kaffe
Kl. 09.50 – 10.00 Velkomst
Kl. 10.00 – 10.45 Præsentation af produkt og metode til fjernelse af graffiti
v/ Claus Bastrup, Spray Away
Kl. 10.45 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 12.00 Arbejdsskadeadministration– hvilke muligheder har kommunerne efter Gjensidige Forsikringsudfasning af
al arbejdsskadeadministration
v/ Flemming Riddersholm, Holstebro kommune, og Jacob Alsing, Horsens kommune
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.45 Viborg kommune og CCInsurance - Udvikling og implementering af et nyt forsikringssystem
v/ Thomas Harbo Sørensen og Jette Lundgaard Andersen, Viborg kommune
Kl. 13.45 – 15.00 Kaffe + Erfaringsudveksling og nyt fra foreningen
Referat:
Velkomst ved Thomas Harbo, Viborg Kommune.. Første oplæg af Claus Bastrup, Spray Away. Han præsenterede firmaet og
dets forskellige produkter til fjernelse af graffiti + industriel rengøring. Spray Away tilbød gratis opmåling/registrering og
tilbudsgivning på graffiti fjernelse i et område i interesserede kommuner. Deltagerne fik en vareprøve fra sortimentet. Slides
vedlægges.
Flemming Riddersholm, Holstebro Kommune og Jacob Alsing, Horsens Kommune fortalte om møde med Gjensidige
foranlediget af den rundspørge, som Gjensidige fremsendte tidligere vedrørende flytning af den løbende behandling af
arbejdsskader for kommunerne. Under mødet blev Gjensidige klar over, hvor alvorligt kommunerne så på Gjensidiges ” nye”
forretningsgang. Gjensidige oplyste at sager indtil for nylig ikke er blevet behandlet digitalt, dvs. langt størstedelen af sagerne
for de fleste kommuner ligger fysisk på arkiv. Gjensidige oplyste desuden, at de ikke havde planer om at scanne sagerne ind
digitalt. Der er aftalt et opfølgningsmøde, hvor der skal drøftes kompensation til de berørte parter samt modeller for den
fremtidige administration. Der var bred opbakning fra ERFA-mødedeltagerne til Flemming Riddersholm og Jacob Alsings
initiativ/dialog med Gjensidige Forsikring. Der blev luftet tanker omkring opstart af en fælles kommunal arbejdsskade
administration. Flere deltagere oplyser, at de har taget arbejdsskadeadministrationen hjem i 2013 for at teste muligheden for
selv at behandle sagerne. ERFA-mødedeltagerne afventer Gjensidiges udspil og vil drøfte konsekvenserne på næste ERFAmøde.
Thomas Harbo, Viborg Kommune fortalte om arbejdet med at få lavet og implementeret et nyt IT system i Viborg kommune.
Slides vedlægges.
Nyt fra foreningen:
Finn Vangsted gennemgik program for Danske Risikorådgiveres årsmøde/konference 2013, der afholdes på Hotel Nyborg
Strand den 18. og 19. april. Generalforsamlingen vil indeholde forslag til ændring af vedtægter (A, B og C medlemmer +
ajourføring efter de faktiske forhold). Forslaget vil forinden blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Steen Nedergaard,
Finn Vangsted og Thomas Harbo er i år på valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har med virkning fra 1/1 2013 indgået ny aftale
med EIRM. Aftalen indeholder sekretariatsbistand, udgivelse af 10 årlige nyhedsbreve samt vedligeholdelse og ajourføring af
foreningens hjemmeside.
Foreningen vil i første halvdel af 2013 iværksætte et udviklingsprojekt i forlængelse af rapporten fra arbejder i ” 2020projektgruppen” .
Forsikring af frivillige blev drøftet. Skanderborg kommune oplyser at der ikke er fuldmagt for kommunerne til at tegne
forsikring for de frivillige. Der blev i december 2012 vedtaget en ny arbejdsskadeafgift. Skanderborg oplyser at afgiften
opkræves via AES og beløber sig til ca. 74 Kr per sag. Næste ERFA møde afholdes i Frederikshavn Kommune d. 19 september
2013

Deltagerliste:
Charlotte Brøgger Ikast-Brande kommune
Aase Jørgensen Skive kommune
Lisette Hede Rosenstand Skanderborg kommune
Lars Voldum Skanderborg kommune
3 personer fra Hedensted kommune
Finn Vangsted Frederikshavn kommune
Lene West Vesthimmerland kommune
Linda Bruunsgaard Sørensen Region Nordjylland
Tove Gølsted Silkeborg kommune

Henriette Bang Silkeborg kommune
Jytte Hedensted Thisted kommune
Britt Harpøth Struer kommune
Allan Zaar Lassen Mariagerfjord Kommune
Conny Høy Munn Ringkøbing-Skjern kommune
Helle Binderup Vesthimmerlands kommune
Tove Westergaard Hjørring Kommune
2 Personer fra Holstebro Kommune
Jacob Alsing Horsens Kommune
4 personer fra Viborg Kommune

